Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Ekonomiavdelningen

Handläggare
Åsa Örnevik
Telefon: 0850815039

Tjänsteutlåtande
Dnr SKA 2019/449
Sida 1 (4)
2019-11-26

Till
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2019-12-18
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Förslag till beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Sammanfattning
Av kommunfullmäktiges budget för 2019 framgår att Stockholms
stads miljöprogram 2016-2019, ska revideras i samarbete med
berörda nämnder och bolagsstyrelser.
Miljöprogrammet är stadens övergripande styrdokument för klimatoch miljöarbete och utgångspunkt för handlingsplaner och riktlinjer
som detaljerar genomförandet för en hållbar utveckling på kort och
lång sikt. Stockholm ska vara världsledande i det globala arbetet
med att förverkliga Parisavtalets målsättningar i miljö- och
klimatarbetet, där staden intar rollen som en internationell förebild.
Arbetet ska göra tydliga avtryck inom alla områden och stadens
egna verksamheter ska gå före för att visa vägen i arbetet för en
klimatsmart och hållbar stad. Programmet har utformats på ett sätt
som ska stimulera och stärka samverkan, innovation och
kommunikation och näringslivets roll i miljöarbetet tydliggörs.
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Förvaltningen ställer sig positiv till revideringen av
Miljöprogrammet 2020-2023 och de ändringar som gjorts. Att
miljöprogrammet har en sammanhållande funktion över stadens
andra miljö- och klimatrelaterade planer ger en tydlighet och
överskådlighet för förvaltningen. Förvaltningen har identifierat
exempel på åtgärder under de flesta etappmål som är genomförbara
med personella resurser och stöd från stadens fackförvaltningar
samt i samverkan med stadens bolag. Vissa åtgärder kommer att
behöva finansiering från centrala medelsreserven för att
genomföras. Gällande de åtgärder som förvaltningen berörs av som
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exempelvis biologisk mångfald, energieffektivitet, medveten
konsumtion och resurshushållning finns dessa i verksamhetsplanen
2020 och arbetas sedan tidigare aktivt med.
Bakgrund
Av kommunfullmäktiges budget för 2019 framgår att Stockholms
stads miljöprogram 2016-2019, ska revideras i samarbete med
berörda nämnder och bolagsstyrelser. Programmet har tagits fram
av grupper från olika delar av Stockholms stad under ledning av
kommunstyrelsen. Ett omfattande arbete har genomförts av experter
där Stockholms mest prioriterade utmaningar och målsättningar på
miljöområdet har identifierats. Parallellt har Klimathandlingsplan
2020-2023 För ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040
utarbetats.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen. Ärendet har behandlats
i pensionärsrådet och förvaltningsgruppen 2019-12-05.
Remissvaret ska vara Kommunstyrelsen tillhanda senast 2020-01-17
Ärendet
Miljöprogrammet är stadens övergripande styrdokument för klimatoch miljöarbete och utgångspunkt för handlingsplaner och riktlinjer
som detaljerar genomförandet för en hållbar utveckling på kort och
lång sikt. Förslaget till nytt Miljöprogram 2020-2023 fokuserar på
de största miljöutmaningarna för perioden. Programmet innehåller 7
prioriterade mål för Stockholms livsmiljö samt 16 etappmål,
exempel på åtgärder och förslag på indikatorer.
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Prioriterade mål:
 Ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040
 En fossilfri organisation 2030
 Ett klimatanpassat Stockholm
 Ett resurssmart Stockholm
 Ett Stockholm med biologisk mångfald i väl fungerande och
sammanhängande ekosystem
 Ett Stockholm med frisk luft och god ljudmiljö
 Ett giftfritt Stockholm
Programmets målbeskrivningar tydliggör hur respektive mål bidrar
till de nationella miljökvalitetsmålen samt de globala Agenda 2030
målen.
I programmet lyfts fram att utsläppen av växthusgaser inte minskar i
den omfattning som krävs och klimatfrågan dominerar miljöarbetet
i allt högre grad. I förslag till nytt miljöprogram föreslås därför
höjda ambitioner för klimatarbetet, dels med en högre målsättning
för utsläppsminskning, dels genom att ta in åtgärder som syftar till
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att minska konsumtionens klimatpåverkan. Staden är en stor
upphandlande myndighet som kan gå före och vara ett gott exempel
och inspirera omvärlden.
Vidare framgår att Stockholm ska vara världsledande i det globala
arbetet med att förverkliga Parisavtalets målsättningar i
klimatarbetet, där staden intar rollen som en internationell förebild i
det globala miljö- och klimatarbetet. Arbetet för miljö och klimat
ska göra tydliga avtryck inom alla områden och stadens egna
verksamheter ska gå före för att visa vägen i arbetet för en
klimatsmart och hållbar stad.
Centralt för ett framgångsrikt genomförande av programmet är
kommunikation av hållbarhetsarbete. Både inom stadens egna
verksamheter gällande arbetssätt till exempel medveten konsumtion
och minskat matsvinn. Men även externt gentemot stadens
medborgare gällande till exempel miljö- och klimatvänliga
transportalternativ. Staden kommer inte uppnå miljömålen av egen
kraft utan arbetet behöver ske i nära samverkan med omvärlden och
genom teknikutveckling. Programmet har därför utformats på ett
sätt som ska stimulera och stärka samverkan, innovation och
kommunikation. Näringslivets roll i miljöarbetet tydliggörs och
former för samverkan behöver utvecklas.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen ställer sig positiv till revideringen av
Miljöprogrammet 2020-2023 och de ändringar som gjorts.
Det ökade fokuset på klimatfrågan går i linje med Parisavtalet och
vikten av att begränsa utsläppen av växthusgaser. Kopplat till det
har inköpsprocessens roll, konsumtionens påverkan och vikten av
resurshushållning synliggjorts under flera prioriterade mål. Stadens
gemensamma kategoristyrda upphandlingsarbete är en styrka i
arbetet.
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Införlivandet av Agenda 2030, och det faktum att de målen är
odelbara, i miljöprogrammet lyfter de sociala dimensionerna i
hållbarhetsarbetet och kan bidra till samverkan över gränser i
stadens verksamheter. Arbetet med att göra Stockholm till en
klimat– och kemikaliesmart stad kräver innovation och samverkan
både internt och externt.
Att miljöprogrammet har en sammanhållande funktion över stadens
andra miljö- och klimatrelaterade planer ger en tydlighet och
överskådlighet för förvaltningen. Genom programmet blir det också
tydligt hur staden bidrar till nationella miljömål och de globala
hållbarhetsmålen.
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Gällande författandet av miljö– och klimathandlingsplaner ser
förvaltningen det som fördelaktig om implementeringen av
miljöprogrammet och tillhörande styrdokument sker i respektive
nämnds verksamhetsplan samt det integrerade systemet för ledning
och styrning (ILS) med kopplade KF indikatorer.
Förvaltningen har identifierat exempel på åtgärder under de flesta
etappmål som är genomförbara med personella resurser och stöd
från stadens fackförvaltningar samt i samverkan med stadens bolag.
Vissa åtgärder kommer att behöva finansiering från centrala
medelsreserven för att genomföras.
För att stärka den biologiska mångfalden och de ekologiska värdena
kommer förvaltningen utöka antalet slåtterängar samt fortsätta
återskapa det gamla kulturlandskapet. De pågående åtgärderna inom
energieffektivitet fortsätter och inventeringar utförs än noggrannare
för att säkerställa att utbyten sker där mest effekt ges. Vikten av
medveten konsumtion återspeglas i flertalet åtgärder som
kemikaliesmart förskola, aktivitet Stocket, fler placeringar av
PopUp återbruk och förvaltningens hållbarhetsforum. Vilka även
kopplar till resurshushållning, där förvaltningen arbetar vidare med
ökad återvinning inklusive matavfall och matsvinnsprojekt.
Maria Mathiasson Laxvik
Stadsdelsdirektör
Bilagor
1. Stockholm stads miljöprogram 2020-2023
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